
Crisishulp verblijf 
Beschrijving   

Een crisisplaatsing kan nodig zijn als de jeugdige of andere gezinsleden direct gevaar lopen en 
ambulante maatregelen om de veiligheid thuis te verhogen niet afdoende zijn. De jongere wordt 
daarom geplaatst op een crisisplaats bij een aanbieder intern of een pleegzorgplaats. 
Van een crisissituatie is er sprake als de situatie(levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor een of 
meerdere gezinsleden. Een crisis is een ernstige verstoring van het normale, alledaagse functioneren 
van een individu of systeem. De draaglast van een jeugdige, ouder of gezin gaat de draagkracht van 
henzelf en hun sociale netwerk ver te boven. Daardoor zijn de oplossingsstrategieën die een gezin 
normaal gesproken inzet niet langer toereikend. Een crisis is een extreme situatie: een gezin belandt 
van een ‘kwetsbare toestand’ in ‘totale ontreddering’. De problemen worden vaak verergerd door 
allerlei bijkomende problemen, zoals een verslaving, gebrek aan sociale ondersteuning, en financiële 
en materiële problemen.  
Een crisissituatie kan ontstaan wanneer een jeugdige een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. De 
jeugdige vertoont bijvoorbeeld moorddadig of suïcidaal gedrag, verminkt zichzelf of is agressief. Een 
jeugdige kan ook gevaar lopen door toedoen van een ander (denk aan ernstige mishandeling, 
verwaarlozing of seksueel misbruik). Of er ontstaat een crisis bij ernstig misbruik van drugs en/of 
alcohol of doordat zich bij de jeugdige of een van de ouders een acute psychose voordoet. 
 
Indien cliënt niet zelf in zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het 
arrangement. Dit is ter bepaling tussen aanbieder en cliënt onderling. 

Doel 

De crisishulp is gericht op onmiddellijk herstel van veiligheid en op borging van herstelde veiligheid. 
Uitgangspunt is dat er zowel in het verblijf als ambulant een begin gemaakt wordt met het vergroten, 
versterken en aanleren van vaardigheden van de gezinsleden om o.a. beter gebruik te (leren) maken 
van de hulpbronnen (formeel, informeel) in hun sociale omgeving.  
Subdoelen zijn:  
•  De veiligheid van de jeugdige en/of het gezin is geborgd  
•  De acute problemen zijn gede-escaleerd  
•  Een situatie, waarbinnen cliëntsysteem en crisishulpverleners kunnen werken aan  
    probleemverheldering en/of oplossingen, is gecreëerd;  
•  Het gezin en de jeugdige hebben weer perspectief;  
•  Het gezin kan weer op eigen kracht functioneren;  
•  De jeugdige heeft een veilige en verantwoorde plek om te zijn;  
•  Een advies voor vervolghulp (indien helpend) wordt in nauw overleg met het cliëntsysteem  
    gegeven.  
 
Om deze doelen te bereiken wordt binnen crisis verblijf ook altijd ambulante ondersteuning geboden 
aan de omgeving van het kind. Dit met als doel de stabilisering van de thuissituatie zodat een 
eventuele terugkeer voorbereid wordt. Deze inzet wordt binnen het arrangement crisishulp verblijf 
verzorgd en zit in het tarief verdisconteerd. 

Doelgroep 

De interventie is gericht op kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar (als de jeugdige in zorg was voor 
meerderjarigheid). Crisishulp wordt ingezet wanneer er sprake is van acute en ernstige 
balansverstoring, waarbij de veiligheid en (geestelijke) gezondheid van of door de jeugdige wordt 
bedreigd (wanneer er sprake is van mishandeling, verwaarlozing, eerwraak, een dreigende suïcide, 
ernstige gedragsproblemen, en/of het niet aanwezig zijn van ouders).  
De situatie van de jeugdige is dusdanig bedreigd dat uithuisplaatsing (acute opvang) noodzakelijk is, 
om de ontstane crisissituatie te helpen de-escaleren, om te onderzoeken wat nodig is om de jeugdige 
veilig thuis terug te laten keren en waarbij steeds ambulant wordt gewerkt aan het verbeteren en 
stabiliseren van de thuissituatie. 

Verwijzer 

Een arrangement crisis kan worden ingezet door de SEH (in samenwerking met de toegang) of door 
de gemeentelijke toegang. De SEH wordt in 2017 in Zuid-Limburg het ene meldpunt voor crisis. Van 
daaruit zal (samen met de toegang) bezien worden welke crisishulp noodzakelijk is. Binnen kantoortijd 
kan een crisis ook terechtkomen bij de gemeentelijke toegang. Zij zullen dan, samen met de SEH, de 
situatie inschatten en beslissen over inzet crisishulp. 
 
 



 

Samenloop arrangementen 

Een arrangement crisishulp verblijf kan ingezet worden op het moment dat er ook reeds een ander 
arrangement loopt. Na stabilisatie van de crisissituatie kan de lopende zorg, binnen het eerder 
opgestarte arrangement, weer opgepakt worden. Er dient uiteraard een goede afstemming te zijn 
tussen betrokken hulpverleners. 

Functieniveau medewerker 

HBO  
WO  
WO+ bij psychiatrische crisis 

Hoofdbehandelaar 

WO / WO+ bij psychiatrische crisis 

Voorspelbaarheid van de aanpak 

Onvoorspelbaar, acuut.  

Inzet (duur/intensiteit) 

De duur van de hulp is zo kort als nodig, tot het doel bereikt is maar maximaal  6  weken. Hierna dient 
cliënt de hulp te ontvangen die passend is bij zijn hulpvraag.  
Gemiddelde inzet: 28 etmalen 
Verblijf: 7 x 24 uur. 

Kenmerken 

•  24/7 bereikbaarheid  
•  Creëren van onmiddellijke veiligheid (acute opvang) – snelle start 
•  Hulpverlenen in de eigen omgeving  
•  Een vaste hulpverlener met een back-up team  
•  MDT  
•  Deskundigheid  
•  Inzetten op betrokkenheid en motivatie  
•  Doelen en fasering  
•  Cognitieve en gedragsmatige benadering  
•  Het aanleren van vaardigheden  
•  Het bieden van concrete hulp  

 


